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Center Parcs Les Ardennes | Vakantiedorp in Vielsalm
Rue De La Grotte 12
Vielsalm - 6690
Contact: +32 70 22 49 00
Telephone de reservation: +32 70 22 49
00
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https://www.centerparcs.be/bevl/belgie/fp_AR_vakantiepark-les-

Het vakantiecomplex Center Parcs biedt je op één plek alles
wat je nodig hebt voor een geweldige vakantie.
Center Parcs Les Ardennes ligt in het hart van een groene omgeving
in het bos. Verplaats je door het park met de fiets of in een elektrisch
wagentje. In de zomer kan je genieten van de zon op je terras met
een heerlijke barbecue.

Beschrijving van het domein
Je hebt alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijke vakantie:
#link[node|36903|Aquamundo]: complex met zwembaden
en glijbanen voor de hele familie.
Binnen- en buitenactiviteiten: kinderboerderij, Action Factory
binnenspeeltuin, reuzenspeeltuin Baluba, interactieve minigolf,
speleologiegrot en laserdoolhof.
Volledig gerenoveerde huisjes: Comfort, Premium of VIP.
3 verschillende restaurants en een kwaliteitsvolle
leveringsservice.

Speciale vakantieformules

Voor gezinnen
Trakteer jezelf op een paar sensaties op de avonturenparcoursen of
speel een spelletje gekke bowling!
Kinderen kunnen zich ook vermaken
in #link[node|36903|Aquamundo], een tropisch paradijs dat het hele
jaar door verwarmd wordt tot 30 graden of zich uitleven in de
2000m² grote binnenspeeltuin, de Baluba.

Activiteiten in de omgeving
Reis door de prachtige Ardennen:
#link[node|12255|Wandelingen in Trois-Ponts]
#link[node|37301|Routes in de Ardennen]
#link[node|38133|Wandelingen in de Ardennen]
Een maximum aan plezier en genot wacht op je bij Center
Parcs Les Ardennes!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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